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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia informasi saat ini semakin cepat memasuki

berbagai bidang, sehingga banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan

usahanya. Salah satu perkembangan yang penting adalah semakin dibutuhkannya

penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi

yang dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dan

mencapai sukses harus mengikuti era informasi dengan menggunakan alat

pendukung pengolah data yaitu komputer. Dengan adanya komputer sebagai alat

pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat

dikomputerisasikan, dalam hal ini bidang yang dianggap penting dan utama dapat

mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Penggunaan komputer harus diselaraskan dengan kebutuhan organisasi

dan kemampuan pelaksanaannya untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan

alat ini sebaik mungkin, karena komputer sebagai alat pengolahan data sangat

penting bagi perusahaan yang ingin melakukan perubahan dalam hal pengolahan

data sehingga menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhannya.

PT TIMAH (Persero) Tbk atau disingkat PT TIMAH adalah Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan atau

eksplorasi Timah. Dimana dalam mencari cadangan sumber daya selain timah

(Mineral Ikutan Timah) PT Timah selalu melakukan penelitian terhadap suatu

sampel di wilayah tertentu. Oleh karena itu salah satu kegiatan Laboratorium

Eksplorasi saat ini adalah menganalisa sampel MIT (Mineral Ikutan Timah) yang

berguna untuk mengetahui mineral ikutan timah apa saja yang terkandung dalam

sampel tersebut. Dimana dalam proses analisa MIT harus melewati beberapa

tahapan proses yang saling berkesinambungan. Dimulai dari pendataan sampel

MIT, proses preparasi sampel MIT, proses analisa sampel dengan mikroskop,
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proses input hasil analisa MIT hingga proses pelaporan hasil analisa MIT. Apabila

pada salah satu tahapan tersebut terjadi keterlambatan maka proses berikutnya

juga akan ikut terlambat, sehingga total waktu pengerjaan sampel menjadi lama

dan tidak dapat dicapai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain

itu tidak adanya pengendalian terhadap sampel yang masuk ke laboratorium

Eksplorasi, yang pada akhirnya kegiatan proses preparasi dan analisa MIT

mengalami penumpukan sampel. Semua kegiatan dari tahapan proses tersebut

hanya bisa dipantau secara manual oleh staf dari Laboratorium Eksplorasi, hal

tersebut sering mengakibatkan laporan yang dihasilkan memakan waktu yang

lama. Masalah yang timbul lainnya adalah proses kegiatan pengerjaan tidak

terkomputerisasi.

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka sangatlah diperlukan

sebuah sistem yang dapat menelusuri dan melaporkan tahapan proses analisa MIT.

Maka penulis mencoba membahas masalah yang ada untuk disajikan dalam

bentuk skripsi dengan judul “PERANCANGAN SISTEM TRACKING

ANALISA SAMPEL MIT BERBASIS WEB PADA LABORATORIUM

EKSPLORASI PT TIMAH (Persero) Tbk."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dibahas pada penelitian

ini ialah:

a. Apakah metode dan sarana untuk melakukan pemantauan proses pada analisa

MIT sekarang sudah cukup mendukung dan optimal dalam pemanfaatannya?

b. Bagaimana merancang Sistem Tracking Analisa Sampel MIT Berbasis Web

Pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk sebagai media

penelusuran sampel yang sederhana dan mudah digunakan?

c. Bagaimana merancang Sistem Tracking Analisa Sampel MIT Berbasis Web

Pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk dapat diakses oleh

pihak-pihak yang berkepentingan?

d. Bagaimana sistem yang dihasilkan dapat berguna untuk memonitoring proses

atau tahapan analisa sampel MIT yang masuk ke Laboratorium Eksplorasi?
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian di PT TIMAH (Persero) Tbk

adalah sebagai berikut:

a. Sistem Informasi yang diteliti adalah Perancangan Sistem Tracking Analisa

Sampel MIT Berbasis Web Pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH

(Persero) Tbk.

b. Menganalisis proses-proses yang terlibat dalam Perancangan Sistem

Tracking Analisa Sampel MIT Berbasis Web pada Laboratorium Eksplorasi

PT TIMAH (Persero) Tbk.

c. Sistem ini hanya mencakup tahapan proses analisa MIT serta penelusuran/

pengontrolan terhadap tahapan proses analisa MIT hingga pelaporan hasil

analisa MIT.

1.4 Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian dan pembahasan

masalah, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

1) Observation atau pengamatan

Observation adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan secara

langsung terhadap obyek penelitian. Observation ini merupakan salah

satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif dan efisien untuk

mempelajari sistem yang ada. Metode ini dilakukan dengan cara

mengamati langsung kegiatan yang sedang dilakukan, dalam hal ini

penulis mengadakan pengamatan terhadap sistem dan prosedur yang

dijalankan pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk.

2) Wawancara atau Interview

Metode ini merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan dua

atau beberapa orang. Pengumpulan data dan informasi dengan cara

melakukan wawancara ini dilakukan dengan pihak instansi terkait.

Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Kepala Bagian

Laboratorium Eksplorasi dan Staf Laboratorium Eksplorasi.
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3) Tinjauan Pustaka atau Library

Research

Tinjauan pustaka ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara

membaca, mencatat, mengutip, dan meresume buku-buku yang berkaitan

dengan analisa sampel MIT sehingga mendukung pengumpulan data

yang berhubungan dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini penulis

mencari sumber pustaka baik dari buku pegangan dan peraturan yang

tertulis ataupun pedoman kerja di perusahaan serta sumber sumber lain

yang mendukung seperti media internet.

b. Analisa dan Perancangan Sistem

1) Analisa Sistem

Salah satu pendekatan sistem ialah pendekatan Analisa Object Oriented.

Pendekatan ini dilengkapi dengan alat-alat teknik pengembangan sistem

sehingga hasil akhirnya akan didapat sistem yang baik dan jelas. Adapun

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini ialah:

(a) Menganalisa sistem yang ada yaitu memahami proses bisnis sistem

yang sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan yang

ada.

(b) Analisa dokumen yaitu menspesifikasi dokumen masukan, database

yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan guna

memahami kebutuhan dokumen-dokumen yang baru.

Penulis menggunakan beberapa diagram Unifield Modeling

Language (UML) sebagai alat bantu dalam menghasilkan sistem

untuk mendeskripsikan proses bisnis sistem yang sedang berjalan

serta mendeskripsikan konsep sistem baru yang akan dikembangkan

dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi dari

permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem.

Beberapa diagram tersebut adalah: Activity Diagram, Use Case

Diagram, Use Case Description.
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2) Perancangan Sistem

Pada tahap ini penulis merancang sistem secara rinci berdasarkan hasil

analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan sistem baru yang

diusulkan, merancang database dan spesifikasi program. Alat bantu

yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah Entity

Relationship Diagram (ERD), Transformasi Diagram ER ke Logical

Record Structure, Logical Record Structure (LRS), Tabel, Spesifikasi

Basis Data, Rancangan Layar, dan Sequence Diagaram.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian di PT TIMAH (Persero)

Tbk ialah:

a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perguruan tinggi dengan dunia

kerja pada bagian Laboratorium Eksplorasi dengan menerapkan teknologi

berbasis web dalam mengelola informasi.

b. Untuk mengetahui sejauh mana Perancangan Sistem Tracking Analisa

Sampel MIT Berbasis Web pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH

(Persero) Tbk dapat membantu petugas Laboratorium Eksplorasi dalam

memberikan informasi yang cepat dan akurat.

c. Untuk terciptanya sebuah aplikasi Perancangan Sistem Tracking Analisa

Sampel MIT Berbasis Web pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH

(Persero) Tbk dengan menggunakan bantuan pemograman PHP dan MySql

sebagai database serta memanfaatkan jaringan intranet.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian di PT TIMAH (Persero) Tbk adalah:

a. Bagi Penulis

1) Menambah wawasan penulis tentang teknologi pemograman PHP dan

basis data MySql yang dapat diterapkan langsung dengan

mengembangkan aplikasi berbasis web.
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2) Menciptakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk

mengelola Perancangan Sistem Tracking Analisa Sampel MIT pada

Laboratorium Eksplorasi serta melatih sumber daya yang ada untuk

memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini.

b. Bagi Universitas

1) Menerapkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang didapatkan selama

perkuliahan.

2) Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan

sebagai bahan evaluasi.

c. Bagi Perusahaan

1) Merancang Sistem Tracking Analisa Sampel MIT Berbasis Web pada

Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk agar dapat

meningkatkan kinerja karyawan.

2) Aktivitas kegiatan analisa sampel MIT pada Laboratorium Eksplorasi PT

TIMAH (Persero) Tbk dapat dipantau dengan mudah dan efisien dalam

bentuk media dan tenaga.

3) Membantu Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk untuk

memanfaatkan teknologi informasi yang harus dipakai pada era sekarang

ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang merupakan pengembangan

sistem informasi dari hasil penelitian kami:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal

spesifik dan teori-teori serta metode analisis yang mendukung

dalam menganalisa sistem informasi yang akan ditemui
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selama kerja praktek seperti konsep sistem informasi,

analisa, perancangan berorientasi objek serta konsep

tracking sampel. Pada bab ini juga dituliskan tentang

tools/software (komponen) yang digunakan untuk pembuatan

aplikasi atau untuk keperluan penelitian.

BAB III PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini menjelaskan PEP (Project Execution Plan) yang

berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi

deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi: work

breakdown structure, milestone, jadwal proyek), RAB

(Rencana Anggaran Biaya), Stuktur Tim Proyek berupa tabel

RAM (Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram

struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting plan.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Bab ini menjelaskan struktur organisasi, jabaran tugas dan

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan,

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, proses

bisnis, activity diagram, analisa masukan dan keluaran,

identifikasi kebutuhan, use case diagram, diskripsi use case,

ERD (Entity Relationship Diagram), transformasi ERD ke

LRS (Logical Record Structure), tabel, spesifikasi basis data,

dan rancangan layar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyampaikan kesimpulan dan saran dari

keseluruhan bab agar pengembangan lebih lanjut dapat

menghasilkan yang lebih baik.


